
Tervetuloa Ypäjän pentunäyttelyyn! 
Oheisena näyttelymme arvioitu aikataulu 
sekä koirasi näyttelynumero. Näyttely on dri-
ve-in näyttely ja muut paitsi ROP-pennut ja 
ROP-kasvattajaluokkiin kuuluvat koirat saavat 
poistua arvostelun jälkeen.
Muistathan ottaa mukaan koiran rekisterikir-
jan, rokotustodistuksen, näyttelynumeron ja 
hakaneulan numerolapun kiinnittämistä var-
ten. Ota myös koirallesi näyttelyremmi, ma-
kuualusta ja vesikuppi.

NÄYTTELYPAIKKA
Näyttelypaikkana toimii 
Hevosopisto OY:n Opistohalli
Osoite: Varsanojantie 182, 32100 Ypäjä

Valtateiltä 9: Turun suunnasta Loimaalta tielle 
213, seuraa Ypäjä-opasteita, Tampereen suun-
nasta Metsämaa/Ypäjä risteys suuntaan Ypäjä 
tie 2812.
Valtatieltä 10: Turun suunnasta tielle 2805 tai 
hieman myöhemmin tielle 213, seuraa Ypäjä 
opasteita, Hämeenlinnan suunnasta Somero/
Ypäjä risteys suuntaan Ypäjä tie 2804 sen jäl-
keen tielle 2812, seuraa Ypäjä-opasteita
Hevosopiston alue on laaja, näyttelyllä omat 
viitoitukset Hevosopiston alueella.

Näyttelyalue avataan ja rokotustodistusten 
tarkastus aloitetaan klo 7:30. Koirien tulee 
saapua näyttelypaikalle viimeistään tuntia en-
nen rodun arvioitua arvosteluaikaa, kuitenkin 
viimeistään klo 12:00. Pidä rokotustodistukset 
esillä numerolapun kanssa sisääntulossa, niin 
kaikki sujuu joutuisammin!
Näyttelypaikkamme on  oppilaitoksen 
alueella TUPAKOINTI SALLITTU VAIN SILLE 
MERKITYLLÄ ALUEELLA!

Hevosopiston alueella liikkuu hevosia, koirat 
pidettävä ehdottomasti kytkettyinä. Tarhassa 
olevia hevosia ei saa syöttää!
Paikalla Hevosopisto Oy:n ylläpitämä kahvio 
jossa tarjolla kahvilatuotteita ja keittolounas. 
Kahvilassa mahdollisuus maksaa myös kortilla.

HINNAT JA LISÄTIETOA
Sisäänpääsy maksuton
Pysäköinti 5 €, varaathan käteistä!
Näyttelyssämme ei ole myynnissä painettua 
luetteloa, toimistosta  voi  ostaa  tulosteen  halua-
mastaan kehästä hintaan 2 €/kehä, rotukoh-
taiset tulosteet 0,5€/rotu.
Sähköinen luettelo 2,99 €
Näyttelyssämme on käytössä näyttelyluette-
lon, näyttelyn tulospalvelun sekä viestipal-
velun tuottava mobiilisovellus. Sovellus on 
ladattavissa App Store- ja Google Play -so-
velluskaupoista nimellä ”Showlink-mobiili”. 
Sähköisen näyttelyluettelon hinta sovellus-
kaupassa on 2,99 €. Luettelon voi sovellukses-
sa tilata ja maksaa jo ennen näyttelyä, mutta 
luettelon sisältö julkaistaan näyttelypäivän 
aamuna kello 6:00.
Parikilpailun ilmoittautuminen toimistoon 
klo 13 mennessä, ilmoittautumismaksu 10 €.
Ilmoittaessaan koiransa näyttelyyn näytteil-
leasettaja sitoutuu noudattamaan Suomen 
Kennelliiton voimassa olevia näyttelysääntöjä 
ja niitä täydentäviä ohjeita sekä rokotusmää-
räyksiä.

TUOMARINMUUTOKSET
Valitettavasti Satu Huolman ei pääse arvoste-
lemaan näyttelyymme. Hänen rodut on siirret-
ty Helin Tensonille. Suuren koiramäärän vuok-
si olemme saaneet kaksi lisätuomaria, Maija 
Mäkinen ja Tuula Savolainen.



TIEDUSTELUT
Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut: 
Showlink Oy, puh. 09-88730320, ark. klo 11.00-
17.00 tai info@showlink.fi 
Tiedustelunumero näyttelypäivinä: 
040-7168853/ Kaisa Sandbacka
044-2538982/ Susanna Mustonen
Eläinlääkäri Eva Poulsen on paikalla 
klo 8:00-12:00.

PALKINNOT
Palkinnot ovat noudettavissa palkintojenja-
kopisteestä arvostelulomaketta näyttämällä. 
Palkintoja ei postiteta jälkikäteen. 

ROKOTUSMÄÄRÄYKSET
Näyttelyssämme noudatetaan Suomen Ken-
nelliiton hallituksen hyväksymiä rokotusmää-
räyksiä. Tarkastamme näyttelyyn tultaessa 
jokaisen koiran rokotustodistukset. Mikäli 
koira hylätään puuttuvien rokotusten vuoksi, 
ilmoittautumismaksua ei suoriteta takaisin. 
Koiralla tulee olla rokotustodistus (rokotuskir-
ja tai lemmikkieläinpassi), johon on merkitty 
rokotteen viimeinen voimassaolopäivä, koiran 
tunnistetiedot ja edelliset rokotukset. Jotta 
koira voi olla läsnä tapahtumassa, tulee koiral-
la olla voimassa seuraavat rokotukset:
Penikkatautia vastaan koiran pitää olla roko-
tettu vähintään kaksi kertaa. Tehosterokotuk-
sesta tulee tapahtuman hetkellä olla kulunut 
vähintään 21 vrk (kolmen viikon varoaika). 
Alle vuoden iässä annettu tehosterokotus on 
voimassa yhden vuoden. Vuoden iässä tai van-
hempana annetut tehosteet ovat voimassa ko. 
rokotteen valmisteyhteenvedon mukaisesti.
Raivotautirokotus (rabies): Koiran ensim-
mäisestä raivotautirokotuksesta tulee tapah-
tuman hetkellä olla kulunut vähintään 21 vrk 
(kolmen viikon varoaika). Alle vuoden iässä 
annettu rokotus on voimassa yhden vuoden. 
Vuoden iässä tai vanhempana annetut roko-
tukset ovat voimassa ko. rokotteen valmiste-
yhteenvedon mukaisesti.
Vanhentuneen penikka- ja raivotautiroko-
tuksen varoaika: Jos koiran rokotus on van-
hentunut, tulee rokotus kaikissa tapauksissa 
uusia vähintään 21 vrk ennen tapahtumaa 
(kolmen viikon varoaika). Koira saa osallistua 
seuraavana päivänä varoajan päättymisen jäl-
keen eli 22. päivä rokotuksesta.

TARTUNTATAUTEIHIN LIITTYVIÄ 
MÄÄRÄYKSIÄ
Jos koira sairastuu penikkatautiin, tarttuvaan 
maksatulehdukseen, kennelyskään tms. tart-
tuvaan hengitystieinfektioon, parvovirusripu-
liin tms. tarttuvaan mahasuolikanavan tuleh-
dukseen, koira ei saa olla läsnä tapahtumassa 
ennen kuin se on ollut vähintään kaksi viikkoa 
oireeton. Sama rajoitus koskee myös saman 
talouden oireettomia koiria. Ulko- ja sisälois-
tartunnat on asianmukaisesti hoidettava en-
nen kuin koira voi olla läsnä tapahtumassa.
Suomen lain vastaisesti typistetyt koirat eivät 
saa osallistua näyttelyyn.
TUNNISTUSMERKINTÄ
Tunnistusmerkintä on pakollinen Kennelliiton 
virallisissa näyttelyissä, kokeissa ja kilpailuissa. 
Mikäli koiralla on siru, jota yleisimmät luku-
laitteet eivät tunnista, on koiran omistajalla 
oltava mukanaan lukulaite, joka kyseisen sirun 
pystyy lukemaan. Jos tarkastuksessa löytyy 
koira, jota ei ole tunnistusmerkitty, tulee jär-
jestäjän sulkea kyseinen koira pois tästä ta-
pahtumasta.
ANTIDOPING-VALVONTA
Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksymät 
antidopingsäännöt ja dopingvalvonta koske-
vat kaikkia Suomen Kennelliiton myöntämiä 
näyttelyitä, kilpailuja ja kokeita. Ajankohtaisin-
ta tietoa osoitteessa www.kennelliitto.fi .



ARVOSTELUAIKATAULUT

* = Tuomarimuutos
Suuren koiremäärän vuoksi on jouduttu 
tekemään tuomarinmuutoksia.

Näyttelyn koiramäärä ........................ 588

KEHÄ 1
Helin Tenson .................................... 65 
* jackrussellinterrieri ................................10 10:00
* parsonrussellinterrieri ............................. 3 
* borderterrieri ............................................. 2 
* karkeakarvainen kettuterrieri .............. 1 
* lakelandinterrieri ...................................... 1 
* irlanninterrieri ............................................ 2 
* australianterrieri ....................................... 1 
* norfolkinterrieri ......................................... 1 
* skotlanninterrieri ...................................... 3 
* cairnterrieri ................................................. 4 
* kerrynterrieri .............................................. 1 
* glen of imaalinterrieri ............................. 3 
* tenterfi eldinterrieri .................................. 2 12:00
* biewerterrieri ............................................. 1 
* yorkshirenterrieri ...................................... 2 
* englanninkääpiöterrieri ......................... 3 
* brasilianterrieri .......................................... 8 
* amerikankarvatonterrieri ...................... 1 
* manchesterinterrieri ............................... 3 
* kääpiöbullterrieri ...................................... 3 
* bullterrieri ................................................... 6 
* staff ordshirenbullterrieri........................ 1 
* amerikanstaff ordshirenterrieri ............ 3 

KEHÄ 2
Maija Mäkinen ................................ 59 
* berninpaimenkoira .................................. 9 10:00
* leonberginkoira......................................... 6 
* bernhardinkoira, lyhytkarvainen ........ 2 
* bernhardinkoira, pitkäkarvainen ........ 2 
* bordeauxindoggi...................................... 3 
* cane corso ................................................... 1 
* venäjänmustaterrieri ............................... 2 
* pyreneittenkoira ....................................... 3 
* englanninspringerspanieli .................... 6 
* fi eldspanieli ................................................ 2 
* espanjanvesikoira ..................................... 4 12:15
* villakoira, iso, ha/ap/pu .......................... 1 
* villakoira, iso, mu/ru/va .......................... 1 
* villakoira, keskikokoinen, ha/ap/pu ... 1 
* villakoira, kääpiö, ha/ap/pu .................. 2 
* villakoira, kääpiö, mu/ru/va .................. 3 
* whippet ........................................................ 5 
* saluki ............................................................. 1 
* englanninvinttikoira ................................ 1 
* venäjänvinttikoira .................................... 1 
* afgaaninvinttikoira ................................... 1 
* irlanninsusikoira ........................................ 2 

KEHÄ 3
Tuula Savolainen ............................ 70 
* suomenajokoira ........................................ 3 10:00
* dalmatiankoira ........................................12 
* rhodesiankoira .......................................... 1 
* dreeveri ........................................................ 1 
* kk bosnianajokoira/ barak ..................... 1 
* pieni gascognenajokoira ....................... 1 
* gascognenbassetti ................................... 1 
* basset hound ............................................. 4 
* grand basset griff on vendéen ............. 2 
* beagle ........................................................... 5 
* harmaa norjanhirvikoira ........................ 1 
* buhund ........................................................ 4 12:00
* chow chow ................................................. 1 
* eurasier......................................................... 1 
* islanninlammaskoira ............................... 1 
* mäyräkoira, karkeakarvainen ............... 6 
* mäyräkoira, pitkäkarvainen .................. 5 
* kääpiömäyräkoira pitkäkarvainen ..... 5 
* kaniinimäyräkoira pitkäkarvainen ...... 3 
* mäyräkoira, lyhytkarvainen .................. 3 
* kääpiömäyräkoira lyhytkarvainen ...... 4 
* welsh corgi pembroke ............................ 4 
* welsh corgi cardigan ............................... 1 

KEHÄ 4
Erja Nummi...................................... 78 
siperianhusky ..............................................10 10:00
alaskanmalamuutti ..................................... 4 
amerikanakita ............................................... 5 
akita .................................................................. 2 
jämtlanninpystykorva ................................ 4 
karjalankarhukoira ...................................... 2 
lapinporokoira .............................................. 5 
ruotsinlapinkoira ......................................... 2 12:00
suomenlapinkoira ....................................... 9 
suomenpystykorva ..................................... 8 
pohjanpystykorva ....................................... 1 
shiba ................................................................. 2 
länsigöötanmaanpystykorva .................. 6 
kleinspitz, muut värit ................................. 1 
mittelspitz, muut värit ............................... 3 
saksanpystykorva, keeshond .................. 7 
samojedinkoira ............................................. 7 

KEHÄ 5
Sanna Kavén ................................... 81 
punainen irlanninsetteri .........................14 09:30
punavalkoinen irlanninsetteri................. 2 
englanninsetteri .......................................... 3 
gordoninsetteri ............................................ 1 
auvergnenseisoja ........................................ 5 
lyhytkarvainen saksanseisoja .................. 2 
italianseisoja .................................................. 1 
karkeakarvainen saksanseisoja .............. 2 
karkeakarvainen unkarinvizsla ............... 1 
bretoni ............................................................. 1 



labradorinnoutaja .....................................15 11:30
kultainennoutaja ......................................... 9 
sileäkarvainen noutaja .............................. 1 
novascotiannoutaja .................................... 4 
portugalinvesikoira ..................................... 3 
walesinspringerspanieli ............................ 2 
cockerspanieli ............................................... 9 
lagotto romagnolo...................................... 5 
spinone ........................................................... 1 

KEHÄ 6
Pirjo Aaltonen ................................. 78
venäjänbolonka ........................................... 4 10:00
ranskanbulldoggi ......................................16 
mopsi ............................................................... 3 
bostoninterrieri ............................................ 2 
kingcharlesinspanieli ................................. 1 
cavalier kingcharlesinspanieli ................. 4 
chihuahua, pitkäkarvainen ...................... 7 
chihuahua, lyhytkarvainen ...................... 2 12:15
tiibetinspanieli .............................................. 8 
coton de tuléar ............................................. 5 
bolognese ...................................................... 1 
lhasa apso ...................................................... 1 
kiinanpalatsikoira, pekingeesi ................ 1 
papillon ........................................................... 2 
prahanrottakoira .......................................... 1 
venäjäntoy, pitkäkarvainen ..................... 2 
kiinanharjakoira .........................................11 
havannankoira .............................................. 6 
japanese chin ................................................ 1 

KEHÄ 7
Anneli Pukkila ................................. 77
bullmastiffi   ..................................................... 6 09:00
rottweiler ......................................................11 
dobermanni ................................................... 7 
bokseri ............................................................. 2 
englanninbulldoggi..................................11 
newfoundlandinkoira ................................ 3 
espanjanmastiffi   .......................................... 1 11:30
hovawart......................................................... 3 
pinseri .............................................................. 2 
kääpiöpinseri ................................................ 9 
kääpiösnautseri, musta ............................. 1 
kääpiösnautseri, valkoinen ...................... 1 
kääpiösnautseri, pippuri & suola ........... 4 
snautseri, pippuri & suola ......................... 1 
suursnautseri, musta .................................. 3 
tanskandoggi, mu/ha ..............................10 
tanskandoggi, sin ........................................ 1 
tanskandoggi, ke/ti ..................................... 1 

KEHÄ 8
Jouni Nummela ............................... 80
schipperke ..................................................... 1 09:30
shetlanninlammaskoira ............................. 7 
pitkäkarvainen collie ................................10 
sileäkarvainen collie ................................... 4 
australianpaimenkoira ............................... 8 
bordercollie ................................................... 3 
pieni amerikanpaimenkoira .................... 1 
pumi ................................................................. 2 
bergamasco ................................................... 1 
etelävenäjänkoira ........................................ 1 
bouvier ............................................................ 1 
kuvasz .............................................................. 1 
slovakiancuvac ............................................. 2 12:00
maremmano-abruzzese ............................ 1 
hollanninpaimenkoira, lyhytkarvainen7 
itäeuroopanpaimenkoira.......................... 1 
saksanpaimenkoira ..................................... 2 
saksanpaimenkoira, pitkäkarvainen ..... 3 
valkoinenpaimenkoira ............................... 2 
tsekinpaimenkoira ...................................... 1 
beaucenpaimenkoira / beauceron ........ 2 
brienpaimenkoira / briardi ....................... 1 
belgianpaimenkoira, tervueren ............. 6 
belgianpaimenkoira, malinois ................ 7 
belgianpaimenkoira, groenendael ....... 4 
belgianpaimenkoira, laekenois .............. 1 

RYHMÄKILPAILUT

Ryhmäkilpailujen arvioitu alkamisaika on noin 
klo 15:00. Esiarvostelu alkaa noin puolta tuntia 
aikaisemmin. Ryhmäkilpailujen alkamisaika ja 
järjestys voivat muuttua, seuraa kuulutuksia. 

FCI 10 ............................................... Maija Mäkinen
FCI 3 ......................................................Helin Tenson
FCI 4 ..............................................Tuula Savolainen
FCI 1 ................................................ Jouni Nummela
FCI 6 ..............................................Tuula Savolainen
FCI 2 ................................................... Anneli Pukkila
FCI 7 .......................................................Sanna Kavén
FCI 5 ........................................................ Erja Nummi
FCI 9 ................................................... Pirjo Aaltonen
FCI 8 .......................................................Sanna Kavén
Paras pari .............................................. Erja Nummi
Paras kasvattajaryhmä ................ Anneli Pukkila
Best In Show ........................................Pirjo Aaltonen

Järjestäjät: 
Forssan Palveluskoirat ry


